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Un însuflețitor program de muncă 
pentru organizațiile de partid 

din Valea Jiului
Conferința orășenească de 

părtid Petroșani, ale cărei lu
crări au stat în atenția comuniș
tilor și a tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului, a adoptat 
o Hotărire al căței conținut con
stituie ur bogat și însuîlețitor 
program de muncă pentru orga
nizațiile noastre de partid, pen
tru înfăptuirea cu succes a mă
rețelor sarcini trasate de cel 
de-al ІІІ'-lea Congres al P.M.R.

Cu privire la principala sarci
nă a bazinului nostru carbonifer 
— aceea de a asigura economiei 
naționale cantități sporite de 
combustibil — Conferința oră
șenească cere organizațiilor de 
partid să mobilizeze muncitorii, 
tehnicienii și inginerii, exploată
rilor carbonifere spre a da 135.000 
tone de cărbune cosificabil și e- 
nergetic peste prevederile planu
lui pe 1962. Hotărîrea prevede 
principalele măsuri în vederea 
realizării acestui important o- 
biectiv: mărirea vitezelor de a- 
v ansa re la lucrările de pregătiri 
și deschideri la cel puțin 50 m. 
pe lună, mărirea vitezelor de a- 
vansare în abatajele frontale la 
peste 30 m. pe lună, iar în aba
tajele cameră la peste 65 m. p- 
lună. Principala premisă a rea
lizării acestor sarcini o consti
tuie creșterea productivității mun
cii, care in anul 1962 trebuie să 
atingă un nivel mediu de 1,170- 
1,180 tone pe post pe C.C.V.J. 
Pentru creșterea productivități: 
muncii la acest nivel se prevăd 
sarcini precise privind SR^nțea 
producției de cărbune extrasă cu 
mașini și utilaje moderne, după 
metode avansate. Astfel, în 1962 
producția de cărbune tăiată cu 
hayezele și combinele urmează să 
yiеазсД la ,250.000 tone, produc
ții* de cărbune încărcată mecanic 
ia 40.000 tone, iar cea extrasă 
din abataje frontale susținute me
talic la 1.100.000 tone. Cel pu
țin 30 la sută din volumul lu
crărilor la rampele și depozitele

Azi la Petroșani

Meciul de fotbal 
Jiul — Petrolul

După cum a mai fost anunțat, 
azi are loc la Petroșani întîlnirea 
restanță de fotbal din cadrul cam
pionatului categoriei A dintre Jiul 
Petroșani și Petrolul Ploești. Me
ciul, așteptat cu deosebit interes, 
va prilejui cu siguranță o dispută 
fotbalistică de calitate, avînd în 
vedere valoarea celor două for
mații.

Petrolul, fruntașă in clasament 
vine la Petroșani după ce în ulti- 
mult timp a obținut rezultate fru
moase în . întîlnirile internaționale 
susținute în turneul din U.R.S.S. 
Jiul-.se află într-o „formă“ promi
țătoare, reliefată îndeosebi la ulti
ma întîlnire cu puternica formație 
din Brașov în care Jiul a avut o 
comportare meritorie.

Rezultatul meciului va aduce 
schimbări importante în clasament, 
posibile pentru ambele echipe.

Meciul va începe la ora 14,4c pe 
stadionul „Jiul“ din Petroșani.

exploatărilor 
canizate, iar 
crările de pregătiri și -deschideri 
vor fi susținute cu înlocuitori ai 
lemnului.

Un obiectiv deosebit de mobi
lizator pentru minerii și tehni
cienii exploatărilor noastre car
bonifere îl constituie prevederea 
ca, pe baza introducerii crațere- 
lor blindate, a perforatului elec
tric și pneumatic rotativ, precum 
și a susținerilor moderne, să se 
treacă la organizarea lucrului în 
abataje frontale după ciclul 3 
fîșii în două zile și 2 fîșii pe zi, 
astfel ca în 1963 să se lucreze 
cu două fîșii pe zi în toate aba
tajele frontale. Conferința a tra
sat sarcina de a se lua toate mă
surile pentru ca în trimestrul II 
1962 să fie rezolvată problema 
scoaterii brigăzilor de sub plan. 
Aplicarea sarcinilor prevăzute de 
Hotărîrea Conferinței orășenești 
de a se reduce consumul de lemn 
de mină la 40,5 m. c. pe mia de 
tone în medie pe C.C.V.J., a con
ținutului de cenușă în cărbunele 
brut' la 32,8 la sută, a granula
tei de 0—10 mm. la 40 la sută, 
de a se mări recuperarea globală 
Ia preparația Lupeni cu 74,8 la 
sută iar la preparația Petrila la 
76,8 la Sută, precum și a preve
derilor referitoare la crearea de 
noi fronturi de lucru, realizarea 
în întregime a planului de in
vestiții, va contribui la îmbună
tățirea substanțială a activității 
exploatărilor noastre carbonifere.

Deosebit de importante și mo
bilizatoare sînt obiectivele sta

bilite de Conferința orășenească 
pentru comuniștii și oamenii 
muncii din celelalte ramuri de 
activitate ale Văii Jiului. Colec

tivele exploatărilor forestiere, ca
re pun în valoare una din prin
cipalele bogății ale munților în
conjurători, sînt chemate să dea 
peste planul pe 1962 4.700 m. c. 
lemn. Această creștere trebuie 
realizată pe seama reducerii pier
derilor de exploatare și a măririi 
indicilor de valorificare superioa
ră și complexă a masei lemnoa
se la 99,5 la sută la rășinoase și 
la 66 la sută la fag. In medie, 
pe întreaga întreprindere fores
tieră Petroșani, se prevede rea
lizarea unei productivități fizice 
de 0,780 m. c. pe om/zî. Mecani
zarea în proporție de cel puțin 
50 la sută a lucrărilor de dobo
rî! și secționat, de 57 la sută a 
lucrărilor de scos-apropiat, me
canizarea lucrărilor de încărcare 
în proporție de 12 la sută și a 
celor de cojit în proporție de 70 
la sută, vor da cu siguranță 
muncitorilor forestieri posibilita
tea de a îndeplini sarcina tra
sată de Conferință privind creș-

miniere vor fi me-
70 la sută din lu-

sul
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MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite:
La 31 octombrie 1961 a avut loc plenara Comitetului Central al P.C.U.S., ales de Congre- 

al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
Plenara a ales Prezidiul C.C. al P.C.U.S. în următoarea componență :
Membri ai Prezidiului: BREJNEV L. I, HRUȘCIOV N. S, KOS1GH1N A.

R.. KUUSINEN О. V., MIKOIAN A. L. PODGORNII N. V., POLEANSKI D. 
A., ȘVERNIK N. M.. VORONOV G.

Membri supleanți ai Prezidiului : GRIȘIN V. V. RAȘ1DOV Ș. R., MAZUROV К. 
VANADZE V. P., ȘCERBIȚKI V. V.

Plenara a ales Secretariat ul C.C. al P.C.U.S. în următoarea componență: HRUȘCIOV Nî S; 
— prim-secretar al G.C. al- P.C.U.S., KOZLOV F. R„ DEMICEV P. N.. ILICEV L. , F.. KUUSI
NEN О. V., PONOMAR1OV B. N.. SPIRIDONOV I. V.. .SUSLOV M. A., ȘEL.EPIN А. N.

Plenara l-a ales pe ȘVERNIK N. M., președinte al Comitetului Controlului de Partid de pe 
lîngă C.C. al P.C.U.S. iar pe SERDIUK Z. T., prim-vicepreședinte al Comitetului Controlului 
de. Partid. »

t

MOSCOVA 31 (Agferpres) — 
TASS transmite :

Din partea Comisifei centrale 
de revizie a PartiduluiComunist 
al Uniunii Sovietice

La 31 octombrie 19Й1 a avut 
loc ședința Comisiei Centrale de 
Revizie a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Comisia Ceutra'ă ’le Revizie a 
ales pe MURAVIOVA A. N. pre
ședinte al comisiei.

Birou C.G. al P.C.U.S. pentru R.S.F.&R. I
MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite:
Prezidiul C.C. al P.C.U.S. a confirmat Biroul C.C. al P.C.U.S.

PENTRU R.S.F.S.R. în următoarea componență :
HRUȘCIOV N. S. — președinte.
VORONOV G. I. — prim-vicepreședinte
LOMAKO P. F. — vicepreședinte.
Membri ai biroului: ABRAMOV G. G., C1URAEV V. M., 

EFREMOV L. N.. IASNOV M. A., KIRILENKO A. P.. ORGANOV 
N. N. P.O1.EANSKI D. S, ROMANOV A. V.. . .. .

,*v. .■Cuvîntarea lui N. S. HRUȘCIOV 
Icrfnekiderea Congresului al ХХП-lea al P.C.U.Ș.

poate spune cu deplin te- 
că cel de-al XXII-lea Con- 
marchează una dintre cele 
importante etape în viața

DRAGI TOVARĂȘI,
Luciările Congresului ăl XXII- 

lea s-au încheiat. Ordinea de zi 
a fost epuizată. Congresul a a- 
doptat rezoluția cu privire la ra
portul Comitetului Central, a 
adoptat noul Program al parti
dului, Statutul partidului, a a- 
probat raportul Comisiei Cen
trale de Revizie și a ales orga
nele conducătoare ale partidului.

Se 
mei 
greș 
mai
partidului și a țării Hoăstre, în 
lupta pentru triumful comunis 
mului. (Aplauze furtunoase).

Calea luptei pentru construirea 
societății comuniste a fost fun
damentată științific de marii das
căli ai clasei muncitoare, Marx, 
Engels, Lenin. Conducătorul 
nostru nemuritor, Vladimir Ilici 
Lenin, a creat partidul revolu
ționar al bolșevicilor care a con
dus clasa muncitoare, poporu 
muncitor la victoria Marii Revo-

I
Tînărul maistru Bădău Nico- J. 
lae de la „Viscoza“ Lupeni 
conduce cu competență activi- 
tatea colectivului de lăcătuși T

( care asigură întreținerea ma- 
( șinilor din secția Hl-а a între- 
!' prinderii.
$ IN CLIȘEU: Maistrul Bă
ii dau Nicolae (stînga) discutind 
!' cu unul din lăeătușii secției4c 
) sale, Sălăjan luliu, despre o l 
J piesă de șchimb de la mașina ( 
} de depănat. s

(Continuare în pag. 3-a)

Iuții Socialiste din Octombrie. 
: După Octombrie, partidul nostru 

a început să se numească partid 
comunist. Aceasta înseamnă că 
țelul lui este construirea comu
nismului. Comuniștii, întregul 
popor muncitor, au avut o în
credere fermă în Lenin, în 
partid. Multora, însă comunis
mul li se părea pe atunci un vis. 
un vis atrăgător, dorit, dar foar
te îndepărtat.

De atunci am străbătut o cale 
imensă. Poporului sovietic a 
construit socialismul, a înfăptuit 
grandioase transformări în viața 
economică, politică și de stat a 
țării și a pășit pe drumul larg 
al construcției comuniste.

Adoptînd noul Program, Con
gresul al XXII-lea a proclamat 
în fața întregii lumi că popoa
rele Uniunii Sovietice, în frunte 
cu Partidul Comunist, călăuzin- 
du-se după învățătura marxist- 
leninistă, ridică sus steagul lup
tei pentru construirea societății 
comuniste în țara noastră. Cons
truirea societății comuniste a de
venit o sarcină practică a parti
dului și poporului (aplauze).

Pentru instaurarea comunis
mului este nevoie de o bază ma
terială trainică și de un belșug 
de bunuri materiale și spirituale. 
Acest lucru nu șe poate obține 
prin descînțece și îndemnuri. Co
munismul poate fi construit prin 
muncă, prin munca a milioane 
de oameni și numai prin munca 
lor (aplauze prelungite).

Tovarăși, pe adresa Congresu
lui au sosit zeci de mii. de te
legrame și scrisori conținînd sa
luturi călduroase și urări de ac
tivitate rodnică pentru . Congre
sul partidului. Au sosit pește 
10.000 de rapoarte din parte® 
unor colective de muncitori, col
hoznici, lucrători din sovhozuri, 
oameni de știință, cultură și ar
tă cu privire la îndeplinirea an
gajamentelor luate în cinstea

Congresului al 
dului.

Permiteți-mî 
de

XXII-lea al parti- 
". . ■' >

ca, in numele 
elegaților la Congres, să mul

țumesc dirt inimă tuturor colec. 
tivelor, tuturor tovarășilor care 
au trimis saluturi Congresului 
al XXII-lea și să le urez noi și 
mări succese în muncă (aplauze 
furtunoase).

In numele delegaților ia Con
gres, în numele întregului nos
tru partid și al poporului so
vietic permiteți-mi să mulțumesc 
încă o dată călduros partidelor 
marxist-leniniste frățești pentru 
participarea la lucrările Congre
sului, pentru bunele lor urări, 
(aplauze prelungite). . J

Ii asigurăm pe prieteni că și 
pe viitor partidul leninist va ține 

sus steagul comunismului, steagul 
ințernaționalișniplui proletar (a* 
plauze prelungite).

Mulțumim cordial reprezen
tanților partidelor democratice 
naționale din statele indepen
dente ale Africii pentru caldele 
saluturi adresate Congresului 
nostru (aplauze 
Sprijinim și vom 
popoarelor pentru 
independența lor, 
biei coloniale, 
no ase).

Vom întări prietenia dintre 
toate popoarele, vom traduce cu 
consecvență în viață principiul 
leninist al coexistenței pașnice, 
vom lupta pentru pace’ în lumea 
întreagă } plauze furtunoase).

înarmat cu noiut Program, po
porul nostru își va uni și mai 
ștrîns rîndurile în jurul parti
dului, sub steagul marxism-leni- 
nismului. (Aplauze furtunoase, 
prelungite)

Țelurile noastre clare,
sarcinile sînt bine precizate.

La muncă, tovarăși 1 Pentru 
noi victorii ale comunismului! 
(aplauze furtunoase, prelungite 
care se transformă în ovații. Toți 
se ridică în picioare).

furtunoase), 
sprijini' lupta 
libertatea și 
împotriva ro- 

(aplauze furtu-
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Д/N DOMENIU.!,i?
Imagine a rapidei dezvoltări

foit reconstrui
ta Întregime, 

CLIȘEU : Tnr- 
și casa mașinii 
extracție ale

Ca o vie măr
turie a rapidei 
dezvoltări cunoscu 
te de mina Vul
can in decurs de 
cîțiva ani, stau 
numet oasele cons
trucții industriale 
ce au împînzit 
dealurile și văile 
din perimetrul mi
nei, între care sînt 
numeroase turnuri 
de puțuri cu cons
trucțiile anexe la 
suprafață. In de
curs de numai 12 
ani, nu mai puțin 
de 5 puțuri noi 
au fost săpate la 
mina Vulcan, iar 
alte 4 puțuri vechi 
au 
te 
IN 
nul 
de
puțului (flr. 8 re
construit pe Io, ul 
vechiului puț Pro- 
COp, care în Viitor 
va fi echipat cu 
o puternică mași
nă de extracție Skoda și colivie sarcinilor speciale mereu crescânde
basculantă pentru a face față de extracție.

---------------O_-----------

Mineriinl iwliiK umilii! и ші nuzi n (Hm 
”” ■' asioimiizăni

a Culbutoareloi, comanda de la 
distanță a liniilor de transport 
cu bandă și raclete. a macaze- 
lor din subteran. foloBindu-se 
tranzistorii, care au permis con
strucții compacte. Pentru mări
rea securității în subteran, la 
minele care prezintă pericol de 
explozie a gazului metan sau a 
prafului de cărbune au fost in
troduse interferomelre individua
le (portative) prevăzute cu un 
sistem optim de indicare.

In industria extractivă a 
metalelor colorate, se constru
iesc noi și moderne preparații, 
se folosesc puternice excavatoa
re rotative, se lărgește transpor
tul pe bandă al materialului, se 
folosesc tot mai mult mașini de 
decopertat și haldat.

In industria extractivă a mi
nereurilor de fier se folosesc tot 
mai larg mașini dte extracție cu 
cabluri multiple, concasoare co
nice puternice, iar în subteran 
excavatoare puternice cu cupă de 
1 m.c., vagoane de 25 tone și 
locomotive electrice cu o greuta
te de 35 tone.

Ing. MIRCEA BĂNCII)

ШІЙІІІ li
După cifrele de control ale pla

nului septenal, producția de căr
bune a Uniunii Sovietice va tre
bui st fie în 1965. în compara
ție cu cea a anului 1959, cu cca. 
22 la sută mai mare.

Producția de oțel a U.R.S.S., 
în viitorii 20 de ani, va crește 
de aproximativ 3,8 ori față de 
cea a anului 1960, adică va fi 
de 250 milioane tone. Peste 10 
ani,, producția de energie elec
trică va fi de 900—1000 miliarde 
kWh 
tuală, 
9 ori 
adică 
liarde

Minerii sovietici își îndepli- 
ttesC cu succes sarcinile ce le re
vin. datorită minunatelor condi
ții de muncă și dte trai pe care 
statul muncitorilor și țăranilor 
Creat de Lenin le asigură. Con
structorii și inginerii sovietici 
lucrează La crearea și introduce
rea în mine de noi utilaje mo
derne, dte mare productivitate, 
Care să asigure mecanizarea și 
automatizarea proceselor grele 
de muhcă. Astfel, în ultima pe
rioadă a fost construită, o nouă 
rilașină pentru strate înclinate, 
Cu thișcări tectonice frecvente, a- 

. vînd ca organ de tăiere un ca
blu cu fierăstrău. Pentru tăierea 
»i încărcarea cărbunelui foarte 
dur sau cu diferite intercalații, 
a fost construită o mașină pu
ternică, cu avans hidraulic, a- 

Vtad caracteristici superioare ce
lor existente. De asemenea, s-au 
efectuat lucrări de automatizare

Studii, cercetări
Pe baza experiențelor făcute 

la stația de încercări \de la Bar
bara (R.P. Poloni) s-a dovedit 
în mod practic că, luîrtd tn con
siderate finețea și șistificarea 
prafului de cărbune, pentru a 
preveni o explozie nu este ne
voie de mari cantități de apă. 
Pentru a preveni o explozie tre
buie dată atîta apă încît praful 
prin umectare să treacă în stare 
de nămol. Iată așa dar că nu 
trebuie procedat la stropirea ex- 
tasivă fi nerațională a prafului 
de cărbune care să ducă, așa 
tum adesea a fost cazul la Lu
pești, la creșterea umidității căr
bunelui, d іа o stropire bine con
dusă fi eficace !

sau triplă fată de cea ac- 
iar în anul 1980 va fi de 
mai mare decât în prezent, 
de aproximativ 3,000 mi- 
kWh.

Metodă de susținere 
elastică 

lor de profil simpluа galerii
Presiunea minieră la mina 1 

Liitipa a constituit întotdeauna 
o problemă principală, care tre- 
buie să stea în centrul atenției 
conducerii E. M. Lonea, în lupta 
peiltru o cît mai lungă viață â 
principalelor lucrări miniere din 
sector și pentru micșorarea chel, 
tuielilor de întreținere. Faptul câ 
mina I Cimpa exploatează limi
ta estică a bazinului carbonifer 

Valea Jiului, unde tectonica a 
fost foarte intensă și complica1 
tă, eu direcții multiple de acțiune, 
care au imprimat zăcămîntulul 
forme extrem de neregulate și 
care au slăbit mult sub normal 
coeziunea moleculară a rocilot 
și deci duritatea, rezistența șl 
stabilitatea lor, explică gradul 
accentuat de presiune minieră ce 
se dezvoltă aici, cere din partea 
noastră o preocupare neslăbită, 
plină de răspundere pentru men
ținerea lucrărilor executate îtl 
condițiile regulamentare de si
guranță minieră.

Astfel stînd lucrurile, galeriile 
direcționale de deschidere a blo
curilor au fost proiectate și exe
cutate în culcușul stratului Ill 
la distanțe ce variază între 40 
și 60 metri, după direcția de dez
voltare a stratului. Prin aceasta, 
s-a creat însă inconvenientul e- 
xecutării unor galerii transver. 
sale foarte lungi (40—60 m.),
galerii care în (condițiile presiu
nilor mari de la mina I Cimpa 
se mențin foarte greu, necesitînd 
echipe de întreținere permanen
te, deci oameni și fonduri în 
plus. Trebuia găsită o metodă de 
susținere adecvată condițiilor de 
zăcămînt cu presiuni mari, care 
să fie suficient de robustă, dar 
totodată și elastică. In anul 1959, 
experimentai, s-a executat în di
recționala orizontului 602 m. șî 
în transversala nr. 104, orizon
tul 602 m., pe tronsoane de 20 
m. 
de

1

Constatările făcute ia fata lo
cului dUipâ 4 liitii dă zile au dat 
la iveală faptul că ambele sus
țineri metalice necesitau Întreți
nere țCcâ. 10 Ia sută din armă
turi fiind deformate, iar banda

jele, din jumătăți de lemn de 
brad, erau în întregime rupte). 
La fel se prezentau lucrurile și 
la armarea cu inele simple de 
boltari, folosite, de asemenea, în 
transversala nr. 104. După cca. 
8 luni de zile și susținerea exe
cutată din beton turnat și zidă
rie d'in prefabricate de 300 mm. 
cu mortar, îndeosebi în zona de 
racordare, prezentau fisuri din 
C6 In ce mai accentuate și peri
culoase. astfel că și aici au fost 
necesare susțineri suplimentare 
de protecție și siguranță ca ju
guri poligonale. Susținerea cu 
Inele duble și triple de bolțari 
tip Sărmășag s-a prezentat cel 
mai bine, necesitînd primele in-

Fazele de lucru sînt următoa
rele : premergător începerii zidă
riei, se montează din metru în 
metru inele metalice de profil 
„U" șl cofrajele din dulapi de 
brad. Intre inelele metalice de 
susținere, obligatoriu, se vor 
monta strîngători atîț la tavan, 
vatră cît și lateral. Un inel me
talic se compune din 2 arce, ter
minate la vatră cu o cofirdă în
jumătățită, unde se îmbină cu 
eclise și șuruburi ca și la tavan. 
Săparea prealabilă a galeriei se 
executa cu susținere poligonală 
din lemn de brad, care în. tgene- 
ral la zidărie nu se mai pdâfe re
cupera, deoarece se merge Cu zi
direa deodată pe toată lungimea 
tronsonului de 4 m. pe toată 
gimaa inserției de seîndură. pen. 
tru a se realiză o zidire cît mai 
exactă și uniformă astfel 
întreg ansamblul zidăriei de 
fabricate să se compoarte la

lun-

încît 
pre- 
pre.
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genurilungime, următoarele 
susținere :
* susținere metalică 

pocal tip 19;
— susținere în zidărie 

fabricate de 300 mm. cu i 
metalică cu armă-

în fier

de pre- 
mortar ;

— susținere 
tari tip TH;

susținere 
. — susținere 
duble de boltari tip Sărmășag.

Condițiile fizico-mecanice de 
lucru au fost oarecum identice, 
întructt rocile în care se execu
tase susținerea au fost în ge
nere .aproximativ 
zentînd alternație 
marne afgiloase.

în beton turnat; 
cu inele simple și

identice, pre
de marne cu

Crește numărul cititorilor 
de literatură tehnică

Inzestrarea minei Aninoasa cu 
noi mașini $i utilaje ■ miniere la 
un nivel de tehnicitate mereu mai 
ridicat, precum și realizarea de 
inovații și raționalizări în produc
ție și necesitatea introducerii de 
noi metode de exploatare, care 
sâ asigure creșterea producției, pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost al cărbunelui ex
tras, au ridicat de la an, la an tot 
mai mult în fața muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor necesi
tatea citirii literaturii de specia
litate. Prin grija sindicatului, bi
blioteca minerilor din Aninoasa 
este, dealtfel, inzestrată in total 
cu 16.800 volume diferite, din 
care aproape 7000 volume sînt de 
domeniul tehnicii. In ultimul timp, 
în bibliotecă au intrat noi lucrări 
tehnice valoroase ca : „Exploa
tări miniere", „Mecanica minieră", 
„Repararea și păstrarea utilajului 
minier", „Cartea topografului de 
mină" și altele.

Pentru popularizarea cărții teh
nice și pentru a o pune la înde-

mina cititorilor, pc lingă biblio* 
teoă funcționează un număr de 
7 biblioteci volante. Sînt prezen
tate cu regularitate referate despre 
lucrări tehnice noi apărute. Nu 
Intimplător numărul cititorilor de 
literatură tehnică a crescut consi
derabil față de anii trecuți. Astfel, 
din totalul de 1871 cititori, care 
au frecventat biblioteca pînă la 1 oc
tombrie 1961, un număr de 800 
cititori au împrumutat cărți teh
nice. Numărul muncitorilor citi
tori de literatură tehnică a cres
cut la 500, iar al maiștrilor, teh
nicienilor ți inginerilor s-a mărit 
de la 212. cit a fost anul trecut, 
la 400 cititori in numai 9 luni 
din anul curent. Printre cei mai 
activi cititori ai literaturii tehnice 
se numără minerul Dritea Cons
tantin, ajutorul miner lonescu 
Teodor, mecanicul Ilie Dumitru, 
maistrul miner Bledea Ion, mais
trul electrician Karacsonyi Iosif, 
inginerii Nice Nicolae, Tarcea 
Ion ți mulți alții.

ferate de«pre 
apărute. Nu

tervenții de întreținere la un 
terval de timp mult mai lung 
în toate cazurile amintite — 
luni de zile.

De la executarea susținerii „ 
lastice cu inele duble și triple 
de bolțari tip Sărmășag s_a năs
cut ideea susținerii elastice cu 
zidărie continuă de prefabricate 
de 300 mm. fără mortar, cl cu 
inserții de seîndură tivită de 
25-—30 mm. grosime, lungimea 
lor fiind dte 3,5—4 m. după lun
gimea tronsonului în lucru, me
todă actualmente extinsă la mi
na 1 la toate lucrările cu pre
siune mare.

Caracterul de elasticitate al a- 
cestei metode de susținere, este 
imprimat de inserțiile de seîndu
ră ce se intercalează după fie
care rînd de prefabricate, de lun
gime egală cu lungimea tronso
nului și paralel cu axul lucrării 
de executat. Deci în loc de mor
tar se pune seîndură între fie
care rînd orizontal de prefabri
cate, o singură bucată pe toată 

lungimea tronsonului (compăzii) 
pc care-I executăm.

in martie 1960, la mina 1 Cim
pa s-a executat după această 
metodă rearmarea galeriilor sim
ple transversale nr. 104 ți 107, 
adlci cu zidărie continuă dte pre
fabricate de 300 mm. fără mor
tar cu inserții de seîndură tivită 
de 30 mm, grosime. Galeriile au 
fost prevăzute cu vatra betonată 
și canal pe mijloc. Pînă în pre
zent, aceste transversale n-au 
mai necesitat nici un fel de în
treținere, deși înainte era nece
sară permanenta întreținere a 
lor.

Metoda de susținere elastică a 
galeriilor de profil simplu si

tuate ta zone de zăcămînt cu pre
siuni mari e cît se poate de sim
plă. folosirea ăi cerind o califi
care obișnuită a muncitorilor și 
materiale pe care oricine le poate 
procura pe plan local. Practic 
susținerea ta zidărie continuă cu 
prefabricate de beton si cu in
serții de seîndură a unui fronton 
se poate executa. în ritm normal 
de lucru și cu 6 calificare me
die, în maximum 4 schimburi.

In
ca 
10

e-

stane elastic și totodată mono
lit Se recomandă, de asemenea. 
Ca scindară să fie bine tivită — 
din considerente estetici — nu 
Sub 25 mm. grosime Ci peste și 
să fie Sănătoasă, uscată, fără 
noduri sau alte defecte. Avan
tajele metodei sînt multiple. Re
zistentă mare la presiuni multi- 
axiale, în primul rînd. Înlătură 

existenta 
inele de 
tul slab 
mișcarea 
ticală și 
rea rapidă a lor, în al doilea 
rînd;

— Fiind o zidire continuă, pre
fabricatele realizează reazeme 
perfecte pe 5 părți două din ele 
constituind perne elastice pe di
recția principală de acțiune a 
presiunii, astfel că susținerea lu
crează ca un ansamblu unitar și 
rezistent la solicitări continuate;

,— Execuție mai rapidă ttecît 
la zidăria cu mortar și posibili
tăți de abatere în execuție mult 
mai reduse (nefiind vorba de 
dozaje, amestec etc);

— Lucrările de întreținere cu 
mult ușurate și mai rapid de e- 
xecutat, deoarece prefabricatele 
nu sînt legâte între ele cu mor
tar, astfel că desfacerea lor din 
zidărie nu necesită utilizarea 
ciocanului de abataj și deci nici 
consum de aer comprimat.

Dar cite avantaje economice 
nu sînt legate de folosirea me
todei de susținere elastică a ga
leriilor si mai întîi de toate a- 
vanta|Ul reducerii continue a 
consumului de lemn de mină, 
care în condițiile de zăcămînt cu 
presiuni mari este deosebit de 
ridicat, scumpind tona de Căr
bune extras, Suștinînd galeriile 
după această metodă, la mina I 
Cimpa am ridicat o barieră în 
fața creșterii consumului de lemn 
la galerii, deeehizînd în același 
timp drum larg reducerii chel
tuielilor de întreținere a galerii
lor, respectiv, reducerii prețului 
de cost al căbunelui extras.

bandajelor cară, la 
boltari. constituie pune
ai susținerii, permitted 
inelelor din poziția ver- 
ptin aceasta, diătruge-

tag. BERCEANU LUCIAN 
șeful „sectorului 1 mina Lonea
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fin însullețitor program de muncă 
pentru organizațiile de partid 

din Valea Jiului
(Urmare din pagina l-a) 

tarea productivității mun«ii 
anul 1062.

Energia electrică ocupă un loc 
tot mai important în producția 
VSlî Jiului — rod al realizării 
cu succes a obiectivelor planu
lui de electrificare a tării elabo
rat de partid. In 1962, colecti
vele termocentralei Paroșeni și 
U.E.V. sint chemate să dea peste 
prevederile planului 1S—20 mili
oane kWh energie electrică. 
Scurtarea cu cel puțin 10 la su
tă a timpilor de reparație și re
vizie a agregatelor la aceste u- 
nltftți energetice, ridicarea pro
ductivității muncii, reducerea con
sumului specific de combustibil 
convențional șl a consumului 
propriu tehnologic constituie, de 
asemenea, sarcini de seamă în 
fața muncitorilor energeticieni.

Hotărîrea Conferinței orășe
nești de partid cuprinde preve
deri importante în legătură cu 
îmbunătățirea continuă a activi
ști i economice a „Viscoeei" 
Lupeni, a celorlalte unități din 
Valea Jiului, a căror îndeplinire 
trebuie să stea în centrul aten
ției muncii politice a organiza
țiilor de partid. Dintre aceste 
sarcini menționăm: depășirea 
planului firelor de mătase arti
ficială de calitățile „extra" și 
„prim«“ cu cel puțin 1 la sută 
la „Vi8coza“-Lupeni, înlăturarea 
instrumentațiilor și recarotărilor 
1* I. E. Lupeni, reducerea con
sumului de combustibili și lubri- 
fianți la depoul C.F.R. cu 5 la 
sută, micșorarea cheltuielilor de 
circulație în rețeaua comercială 
cu 2 la sută

Delegații la Conferința orășe
nească de partid аГ'ИЬЙГЙЫ ciifc> 
multă atenție cauzele râtninerii 
în urmă pe șantierele , dă -.con
strucții din Valea Jiului, căile de 
îmbunătățire a muncii în acest 
important sector de * cărui ac
tivitate depinde realizarea pro
gramului construcției de locuințe 
pentru oamenii muncii în loca-

în

-=O

h na вівгиіиг выыісаіе 
Piimtrta a lut аіпШ

Ca urmare a notei critice publi
cate în „Steagul roșu“ nr. 3715, 
la cererea a numeroși călători pe 
C.F.R. pe ruta Lupeni — Petro
șani, în care se propunea numirea 
unui salariat permanent în stația 
C.F.R. Lupeni care să asigure cu- 
F" nia garniturilor de tren. Direc
ția regională C.F.R. Timișoara ne 
informează :

In urma constatărilor făcute la 
fața locului găsim justă propune
rea sugerată prin ziar. Cu începere 
de la 18 octombrie 1961 stația 
C.F.R. Lupeni va avea un lucrător 
cate va răspunde ți de curățenia 
garniturilor.

In prezent garniturile sint cutate 
fi bine întreținute.

—=0

Un depozit neglijat
La Vulcan, lingă stația C.F.R., 

St află o porțiune de teren închi
riată de sectorul I.C.M.M. Vulcan 
și transformat în depozit de mate
riale.

Dacă înfățișarea părăginită a 
acestui depozit nu ar reclama tnai 
multă grijă față de buna sa gos
podărire, nimeni nu ar avea, nimic 
de obiectat. Dar... gardul rupt, fiu- 

• mărul mere de betonite împrăștiate 
pef-e tot, bucățile de cablu, tier, 
lemn amestecate cu diferite mate
riale denotă câ conducerea ăCes- . 
tui depozit nu-și face datoria. Se 
pune pe bună dreptate întrebarea • 
cind se Vor. lua măsuri pentru în
lăturarea lipsurilor Care duc la de
gradarea unor bunuri.

NICOLAE ĂVRAMESCU 
. i . corespondent 

HtSțlle noastre. Hotărîfea Con
ferinței orășenești prevede Sarcini 
deosebit de importante în vede
rea ridicării activității șantiere
lor noastre la nivelul înaltei griji 
pe care partidul o acordă creă
rii de condiții bune de locuit 
pentru cei ce muncesc. Trebuie 
luate toate măsurile (lentru me- 
caniaarea în proporție de cel pu
țin so (a sută * săpăturilor, pen
tru organizarea Muturor lucrări
lor după metoda in lanț. Redu
cerea termenelor de execuție a fi
nisajelor, reducere* timpului de 
construire a blocurilor la 4—5 
luni, introducerea la toate obiec
tivele * recepției Interne de ca
litate pe faze de execuție punin-
du-se un accent deosebit pe ca
litatea lucrărilor de instalații, în
călzire centrală și finisaj, redu
cerea prețului de cost al lucră
rilor de construcții cu 1 la sută 
față de prețurile de devizfață de prețurile de deviz ■— iată 
cîțeva din sarcinile de mare răs
pundere puSe de Conferința oră
șenească tn fața colectivelor șan
tierelor, sarcini care trebuie, să 
sie* în permanență in centrul a- 
tenției organizațiilor de partid, 
conducerilor șantierelor, a tutu
ror comuniștilor care muncesc în 
construcții.

Conferința cheamă organiza
țiile de partid, conducerile între
prinderilor, sindicatele, organiza
țiile U.T.M. să desfășoare O 
muncă susținută de mobilizare 
* oamenilor muncii în vederea 
intensificării luptei pentru econo
mii, pentru reducerea prețului de 
cost. Conferința apreciază că în 
1002 se pot obține peste plan 
8—10 milioane lei economii, din 
care 5—6 milioane lei aparținând 
unităților C.C.V.J.

Realizarea obiectivelor econo
mice stabilite de Conferința oră
șenească necesită ridicarea rolu
lui de conducător politic al or- 
j;rmlzătlilor (te partid, creșterea 
competenței lor în exercitarea 
controlului asupra conducerilor 
administrative, desfășurarea unei 
largi munci politice de masă 
pentru mobilizarea tuturor oame
nilor muncii la înfăptuirea aces
tor slrcini, intcnsiflcîndu-și efor
turile pentru traducerea în viață 
a obiectivelor economice stabili
te de Conferința orășenească de 
partid, oamenii muncii din Va
lea Jiului, Însuflețiți de organi
zațiile de partid, Ișl vor sporj 
contribuția la măreața operă de 
desăvîrșire a construcției socia
liste în patria noastră.

Mina Aninoasa trebuie sa sa încadreze In cheltuielile de 
să-și realizeze angajamentul la economii! 
de cărbune extrasă. In primul rit 
și în al doilea trimestru, factorii 
care au influențat în mod nega-, 
tiv cheltuielile de producție au 
fost unele consumuri specifice, la 
care s-au depășit limitele de con
sum prevăzute. Astfel, numâi la 
materiale s-au înregistrat depă 
șiri de 1,76 lei pe fiecare tonă 
extrasă în primul semestru. Cu 
toate acestea, la capitolul mate
riale. consumurile care intră cu 
pondere mai mare ca valoare, 
lemnul și explozivul, sau înca
drat sub limitele admise. De e- 
xemplu, la lemn de mină (răși- 
nos -Ț foios), în cursul semes
trului 1 consumul este mai mic 

decît cei planificat cu 1,9 m.c./lOOO 
lone de cărbune, iar la consumul 
de exploziv s-a obținut o econo
mic de 7 kg./ЮОО tone de căr
bune. Depășiri s-au făcut la ma
teriale diverse, precum.și la con
sumul dfe energie și amortis
mente.

In trimestrul III, lucrurile în 
ce privește prețul de cost, sthu 
ШЙІ rău, pierderile ridieîndu-se 
1. 4,30 lei/tona de . cărbune, 
această perioadă consumul 
lemn este mai mare dectt 
fixat cu 3,1 rn.c./lOOO tona

I I

producție planificate,
Una din sarcinile de bază pe 

care Congresul al Ш-lea al 
partidului le pune în fața fiecă- 
rei întreprinderi este reducerea 
continuă a prețului de cost.

Oamenii muncii din Valea Jiu- 
lui au obținut importante eco
nomii prin reducerea prețului de 
cost. Printre exploatările minie* 
re fruntașe în micșorarea prețu- 
lui de cost stnt Patrila, Uricani 
și Vulcan, iar printre acele care 
au înregistrat pierderi la acest 
capitol se situează si mina Ani. 
Пой sa.

Totuși, nu se poate afirma că 
pe minerii anitloseni nu i-a preo
cupat această latură a produc 
ției La începutul anului, în ur 
№â rinei analize a posibilități
lor ce le au, ei s-au angajat sfi 
obțină pînă la sfîrșitul anului, 
prin reducerea prețului de cost, 
economii în valoare de cel puțin 
730.000 Iei, In primele două tri
mestre ale anului, mina Aninoa-- 
sa a realizat economii de 0,15 
și, respectiv, 0,07 lei 
cărbune extrasă. Cu 
trimestrele respective 
de producție nu au
tele planificate, rezultatele obți
nute nu s-au ridicat la nivelul 
posibilităților și âu fost departe 
de angajamentul luat, adică de 
a obține o economie de 1 lei/tona

pe totia de 
toate că in 
cheltuielile 
depășit pe

W 4

iată doi dintre inovatorii termocentralei Paroțenl, Inginerul 
membru de partid Truică loan și maistrul mecanic Crainic Petru, 
autorii dispozitivului de frezat flancul profilului dintelui, la moa
ra cu bile.

IN CLIȘEU: Ing. Troică loan (dreapta) și maistrul mecanic 
Crainic Petru verificînd funcționarea dispozitivului conceput de

---------------- .Q-----------------
ei.

Preparatorii 
se pregătesc

Toamna lungă și frumoasă dă 
posibilitate colectivului de munci
tori și tehnicieni de la preparația 
Lupeni să-și desfășoare activitatea 
în condițiuni normale. Cu toate 
acestea, iarna, cu geruri, zăpezi, Vis
cole, se apropie cu fiecare săptă- 
mînă, cu fiecare zi care trece.

. Ținîrid seama de acest 'ucru, 
colectivul preparației acordă o a- 
tențîe sporită pregătirii pentru iar
nă a unităților. In acest scop, pe 
baza unui plan de măsuri amplu, 
muncitorii fiecărui sector din ca
drul preparației au trecut la exe
cutarea unor lucrări specifice : re
vizuirea, repararea și completarea 
instalațiilor de aerotertne șî calori
fer, executarea diferitelor lucrări 
de protejare a conductelor de apă 
și abur, completarea geamurilor și 
ușilor etc.

Printre lucrările importante care 
se execută in prezent în cadrul a- 
cestor pregătiri, se numără închi
derea culoarului benzilor Wiper, 
acoperirea bazinului cisternei de 
naftenat de sodiu, curățirea bazi
nelor nr. 1 și 2 pentru alimentarea 
cu apă și multe altele. în scopul 
asigurării succesului acestei acțiuni.

In 
de 

Cel 
de

cărbune. Toate acestea dovedesc 
că nu s-âu luat măsuri stiflcieiF 
te și eficace pentru o folosire ju- 

lichidarew lor.
preocupării susținute 

direcție, s-â ajuns ca 
planurilor de «râsuri

din Lupeni 
pentru iarnă
fiecare lucrare в foit repartizată 
pentru executare unei echipe sau 
brigăzi de muncitori, s-a stabilit 

. cine răspunde de îndeplinirea sar
cinii și în ce termen. Apoi se face 
cu regularitate atrâliză felului cum 
sint îndeplinite lucrările prevăzute, 
cauzele unor întîfzieri și mijloa
cele pentru

Datorită 
în această 
prevederile 
ale diferitelor sectoare, ale prepa
ratei Lupeni în ce privește pre
gătirile de iarnă, să fie. realizate 
in bune condițiuni, astfel, pînă la 
15 octombrie colectivul sectorului 
preparare a reușit sa realizeze lu
crările prevăzute în cadrul pregă
tirilor de iarnă în proporție de 45 
la sută, cel de la sectorul electric 
— 36 la sută, de la sectorul de 
transport — 48 h sută, sectorul 
de gospodărie — 8J la sută.

In ultimile zile, aceste pregătiri 
au fost și tnai mult intensificate, 
murcitorii și tehnicienii prepatației 
Lupeni fiind hotârîți „ă ia toate 
măsurile pentru a asigura buna 
funcționare a preparației și fn pe
rioadă anotimpului friguros.

dicioasă a materialelor, pentru 
reducerea consumurilor specifice 
cate afectează prețul de cost. 
Conducerile Sectoarelor, în spe
cial de la Sectoarele 1. II și IV 
nu s-au preocupat suficient de 
această latură a producției, nu 
au acordat importanta cuvenită 
aplicării măsurilor ce le-au pre
văzut în această direcție.

In loc ca mina Aninoasa să 
aibă economii la ptețul de cost, 
așa cum prevede angajamentul, 
ea a înregistrat pînă în prezent 
pierderi câte se ridică la impor
tanta stimă de 751.000 lei. Acest 
lucru nu este de loc îmbucură
tor; din contră dtminuiazâ re
zultatele, strădaniile depuse de 
întregul colectiv în îndeplinirea 
sarcinilor de producție.

Pentru ca această situație să 
nu mai continue în trimestrul 
care a rămas! Și nici pe viitor, 
conducerea minei, conducerile 
sectoarelor. îndrumate de Orga
nizațiile de partid, trebuie să a- 
rializfcze lipsurile existente,' să 
stabilească și să aplice în prac
tică măsuri care să asigure în
cadrarea minei în cheltuielile de 
producție prevăzute, reducerea ' 
simțitoare a prețului de cost.

ST. EKART

• PUBLICITATE

I ANGAJĂRI |
întreprinderea de explo. ■■ 

rări Lupani, cu sediul în jj 
Lupeni strada Avram Izncu ::

• nr. î, ângăjează imediat: îi
i: ::
:: doi cantabili principali ■■

cu salariu de 926-1.080; ІІ

— șef birou contabilitate cu :: 
: salariu de 1.400—1.700;
• — contabil revizor rit sala- ;;
i riu de 800—1.150; І:
i — contabil șef sect» Albthî ;;

cu salariu de 1.000—1.300. ■;
:: plus spor de spMter 80 la 
i: sută la ultimul post. ::
■; Condițiile pentru angaja- :: 
; rea tn posturile de mai sus ii 

sfnt cele prevăzute de no* Șî 
menclat&rul tip, ii

CITITORI!
Vizitați expoziția fitrțll 

sovietice organizată ia 
„Librărie noastră" din Io* 
calitate între 16 octom
brie — 7 noiembrie a. c. 
unde găsiți un bogat sor
timent de cărți ale scrii
torilor ruși și sovietici în 
original și traducere, pre
cum și ale scriitori or noș
tri.

-ж. A Sa ж at- a-* A A *> A A.

| ANUNȚ I
J O.A.D.L.F. Petroșani anun» ț 
j ță pe cei interesați că în ziua * 
ide 10 noiembrie 1961 scoale ♦

Îs licitație tn piața Petroșani ♦ 
următoarele: ♦

e Căruțe, platforme, hamuri, X 
I sanie șl șaretă. *

PROBRAM DE RADIO
2 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,06 Melodii populare roj 
rtlînești, 9,30 Roza viaturilor, 
10,30 Concert de muzică ușoâfă, 
11.03 Petreceri populare în crea, 
ția de operă, 12,00 Muzică popu
lară romînească și a minorități-, 
lor naționale, 13,05 lntetpreți ro- 
mini și sovietici de muzică uȘoa^ 
ti, 14,30 Muzică din operete ro. 
mlnești, 16,15 Vorbește Mosco.- 
Va,! 18,10 Muzică ușoiară, 18,40 
Cîntă Maria Lătărețu, 19,05 Tii 
nerețea ne e dragă, 19,45 Trans
misiune din Studioul de concern 
te, a concertului orchestrei âinu 
fonice a Radiolelevîziunii. PRO
GRAMUL П. 12,15 Muzică ușoas 
ră de compozitori sovietici, 13,40 
Muzică din operete, 14,30 Alma
nah științific (reluare), 15,00 So-i 
liști romîni de operă, 17,35 Мич 
zică ușoară de compozitori ro
mîni, 18,45 Să învățăm lîiflbai 
rusă cîntînd, 19,40 Săptăftiîna 
muzicii sovietice, 20,30 Din ăele 
măi eferute Melodii ale cOfflpOzB 
lorilor din țări socialiste, SI,45 
Părinți și copii, 22,00 Muzică de 
dens.

CINEMATOGRAFE
1 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOlfiM. 
BRIE : Aeroportul nu primește; 
AL. SAHIA : El. Hakim; PETRL 
LA : Urmașii; LONEA : Jucătoa- 
rea de baschet; ANINOASA: 
Neînfricată; VULCAN: Cerul 
Salticei (ИНа l-a); LUPENI: 
Oameni pe pod; BARBATENI i 
Bătrîna pianină.
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încheierea 
lucrărilor Congresului 

al XXII-lea al P. C. U. S.
TELEGRAME EXTERNE

I -  ---  -------------------- J—-1—— ~L~-------------- . jir---- - _ ■

Propunerea guvernului sovietic adresată Finlandei
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite:
* In ședința din dimineața de 31 

octombrie Congresul a. ascultat 
comunicarea tovarășului P. N. 
Demicev, președintele Comisiei 
pentru numărătoarea voturilor cu 
privire la rezultatele alegerilor în 
organele centrale ale partidului. 
Delegații la Congres întâmpină 
prin aplauze furtunoase, prelun
gite informarea despre alegerea 
unanimă a membrilor Comitetu
lui Central al P.C.U.S., a mem
brilor supleanți ai C.C., a mem
brilor Comisiei Centrale de Re
vizie.

Tovarășul N. S. Hrușciov a 
subliniat că votul unanim în ale
gerea organelor centrale ale parti
dului dovedește încă o dată uni
tatea și coeziunea de monolit a 
partidului. In numele tovarăși
lor aleși, el mulțumește delegă
rilor la Congres pentru înalta lor 
încredere.

Marți după-amiază, sub pre
ședinția lui N. S. Hrușciov a a. 
vut loc ședința de închidere a 
Congresului al XXlI-lea‘ al 
P.C.U.S.

Din partea Comisiei pentru e- 
laborarea rezoluției cu privire la 
raportul de activitate al Comite
tului Central a luat cuvîntul de
legatul Leonid Ilicev, care a su
pus Congresului spre dezbatere 
și aprobare proiectul de rezoluție.

Rezoluția cu privire la rapor
tul de activitate al Comitetului 
Central a fost adoptată în una
nimitate. Rezoiufia aprobă în în
tregime linia politică și activita
tea practică a C.C. al P.C.U.S. 
în domeniul politicii interne și 
externe.

Delegatul Boris Ponomariov a 
supus apoi spre examinare Con
gresului proiectul de rezoluție cu 
privire la Programul P.C.U.S. 
El a amintit că, la 30 iulie pro
iectul de Program al P.C.U.S. a 
fost publicat în presă pentru a 
fi dezbătut de întregul popor. 
Poporul sovietic, a subliniat Bo
ris Ponomariov, a aprobat î«* 
unanimitate noul Program ai 
P.C.U.S., ca program marxist- 
leninist de luptă pentru crearea 
primei societăți comuniste din 
lume.

Comisia a examinat toate pro
punerile și completările la pro
iectul de Program și supune spre 
aprobare Congresului proiectul de 
rezoluție cu privire la Progra
mul P.C.U.S.

In rezoluție se spune : Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S., du
pă audierea raportului lui Nikita 
Hrușciov cu privire la Proiectul

de. Program al P.C.U.S. hotă
răște : să fie adoptat Programul 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Timp de cîteva minute sala ră
sună de puternice ovații. Dele
gații și invitații la Congres se 
ridică în picioare. Se aud urale.

In continuare Congresul al 
XXII-lea a aprobat în unanimi
tate noul Statut al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
prezentat spre examinare de Co
mitetul Central al partidului.

A luat cuvîntul N. S. Hruș
ciov. Din însărcinarea Prezidiu
lui C.C. el a informat pe dele
gații la Congres că a avut loc o 

plenară a Comitetului Central ca
re a ales organele de conducere.

N. S. Hrușciov a rostit cuvîn- 
tarea de închidere a Congresului 
care a fost primită cu puternice 
și îndelungi aplauze. Apoi N.S. 
Hrușciov a declarat închis Con
gresul al XXII-lea.

Delegații și invitații la Con
gres intonează imnul clasei mun
citoare „Internaționala".

Din toate colțurile sălii ră
sună aclamații: „Pentru Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
— Ura 1“; „Slavă Partidului 
leninist!“ ; „Trăiască Programul 
leninist al partidului — Ura!“ ; 
„Pentru partidele marxist-leni- 
niste frățești — Ura !“ ; „Pentru 
lagărul socialist — Ural"; 
„Trăiască Comitetul Central le
ninist 1 Ura!“; „Pentru popo
rul sovietic — Ura 1" ; Sala 
scandează: „Leninism — comu
nism !“, „Leninism — comu
nism ! Ura!“ „Prietenie între po
poare !“, „Prietenie între popoa
re !“ ; „Pace T; „Ural".

Tovarășul Hrușciov exclamă:
— Pentru partidele marxist- 

leniniste frățești, ura ț
Ca tunetul răsună din nou 

ovațiile, se aud aclamații in 
cinstea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, în 
cinstea maaxism-leninismutui.

— Trăiască popoarele care 
luptă pentru, libertate și indepen
dență, împotriva jugului colo
nialismului ș| imperialismului! 
Ura !

Miile de delegați și oaspeți la 
Congres ovaționează cu căldură 
pe reprezentanții popoarelor A- 
siei, Africii, Americii Latine, ca
re luptă pentru libertate și in
dependență.

Oaspeții de peste hotare acla
mă Uniunea Sovietică, marele 
Partid al lui Lenin, unitatea 
înfrățirea popoarelor în lupta 
pentru pace și un viitor lumi
nos.

■4

MOSCOVA 31 (Agerpres) — 
TASS transmite :

După cum s-a mai anunțat în- 
tr-o notă remisă la 30 octombrie 
guvernul sovietic a adresat guver 
nului Finlandei propunerea „de a 
organiza consultări cu privire la 
măsurile pentru asigurarea apărării 
frontierelor celor două țări împo
triva primejdiei unui atac armat 
din partba Germaniei occidentals 
și a statelor aliate cu ea, după 
cum se prevede în tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre U.R.S.S. și Republică 
Finlanda".

„Data și locul tratativelor men
ționate ar putea fi stabilite pe ca
le diplomatică", se arată în notă.

In notă se subliniază că pătrun
derea militariștilor și revanșarzi
lor vest-germani în nordul Euro
pei și în bazinul Mării Baltice 
și tendința lor de a folosi această 
regiune ca un cap de pod pentru 
noi aventuri militare, afectează di
rect securitatea Uniunii Sovietice, 
la fel ca și a Republicii Finlanda.

„Germania occidentală se trans
formă rapid într-o sursă de pri
mejdie de război în Ebropa, in
clusiv în sectorul ei nordic" — se 
subliniază în notă.

„Acum, armata R.F. Germane 
este principala forță de șoc a 
N.A.T.O. în Europa și prin efec
tivul de care dispune despășește 
armatele oricărui partener euro
pean al său".

In notă se subliniază că Potri
vit „dreptului celui mai puternic", 
generalii și ofițerii Bundeswehru- 
lui s-au instalat trainic în statele 
majore ale N.A.T.O.

Camuflîndu-se sub steagul 
N.A.T.O., clica militaristă vest- 
germană caută să obțină arma cea 
mai distrugătoare — arma termo
nucleară și trebuie adăugat că a- 
ceste tendințe periculoase sint 
sprijinite întrutotul de guvernul R 
F. Germane.

In notă se subliniază că toate 
aceste pregătiri militare, înfăp
tuite de blocul N.A.T.O. și în 
primul rînd de militarismul vest- 
german în Europa de nord, se e- 
fectuează cu deplina cunoștință și 
aprobare a guvernelor Norvegiei 
și Danemarcei. Cercurile guvernante 
ale Stiediei subapreciază, de ase-

menea, pregătirile militare ale R. 
F. Germane în nordul Europei.

In notă se arată că unele or
gane ale presei finlandeze, pur
tătoare de cuvînt ale anumitor cer
curi, sprijină în mod activ pregă
tirile militare primejdioase ale ță
rilor membre ale N.A.T.O.

Guvernul sovietic a arătat în 
repetate rînduri că legăturile poli- 
tico-militare care se întăresc între 
țările scandinave membre ale 
N.A.T.O. și R.F. Germană con
tribuie la consolidarea pozițiilor 
cercurilor agresive și revanșarde 
din Germania occidentală, se spu • 
ne în notă.

Călăuzindu-se după interesele 
menținerii păcii în nordul Euro
pei și preocupată de destinele po
poarelor din această regiune, U- 
niunea Sovietică consideră necesar 
să avertizeze din nou că, legîndu- 
și soarta de clica militaristă vest- 
germană aceste țări riscă să de
vină fără voia lor complici direcți 
la realizarea planurilor criminale 
ale cercurilor militariste de la 
Bonn și să se vadă atrase într-o
------- -------------------Q.

aventură — de generalii vest-ger
mani.

In notă se subliniază că propu
nerea guvernului sovietic cu pri" 
vire la încheierea Tratatului de 
pace german și normalizarea pe 
această bază- a situației Berlinu
lui occidental se bucură de totala 
înțelegere și de sprijinul mai mul
tor state, și, îndeosebi al R.D.G. 
care și-a îndeplinit în întregime 
obligațiile cu privire la stîrpirea 
nazismului și militarismului, obli
gații decurgînd din hotărîrile con
ferinței de la Potsdam".

In notă se subliniază că ținînd 
seama de pregătirile tot mai inten
se de război ale blocului agresiv 
al N.A.T.O. și ale Germaniei oc
cidentale, Uniunea Sovietică - a și 
luat o serie de măsuri eficiente 
pentru întărirea capacității sale de 
apărare și a securității aliaților 
săi, călăuzindu-se după obligațiile 
reciproce corespunzătoare prevăzute 
în Tratatul de la Varșovia.

Ambasadorul Finlandei E. Vuo- 
ri, a declarat că va transmite ime
diat guvernului său cuprinsul no- 
tei.

Un reactor nuclear unic în lume
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite:
• Oamenii de știință sovietici au 
creat un nou reactor nuclear 
destinat cercetărilor în domeniul 
fizicii neutronilor. Acest reactor 
unic în lume, care se remarcă 
printr-o deosebită originalitate, 
a fost instalat la Institutul uni
ficat de cercetări nucleare de la 
Dubna.

Reactorul funcționează pe ba
za unor bare de plutoniu și a 
unui disc cu uraniu — 235, care 
efectuează 5.000 de turații pe 
minut. Puterea maximă a reac
torului atinge 3.000 de kW.

Reactorul este destinat cerce
tărilor în domeniul transformă
rii energiei proceselor nucleare 
direct în energie electrică.

Rachetele sovietice funcționează 
cu o precizie excepțională
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8 un document al marxismului cre- 
8 ator, scrie în numărul său din 
8 31 octombrie ziarul „Sztandar 
8 Mlodych". Atît programul cit și 
8 statutul au fost sprijinite în una- 
8 nimitate în mod hotărit de toți 
8 delegații Congresului al XXII-lea 
8 al P.C.U.S. La acest congres, 
8 subliniază ziarul, triumfă marxis- 
8 mul viu.

Există evenimente care nu cer 
timp pentru a putea aprecia im
portanța lor istorică, scrie zia
rul „Tygodnik Demokratycsny". 
Ele conțin energia acumulată în 
decursul anilor, întruchipează nă
zuințele milioanelor de oameni 
în formele reale ale unor ac
țiuni conștiente. Un astfel de 
eveniment este Congresul al 
XXII-lea al Partidului Comu- 

g nist al Uniunii Sovietice.
8
8 Visul

IN ÎNTREAGA LUME

Admirație ia|â dc istoricul eveniment
Programul P.C.U.S. —- 

un document 
al marxismului creator
VARȘOVIA 31 (Agerpres)
Programul P.C.U.S. constituie

o epocă, făurește 
la 31 octombrie

8
8
8
o
8
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8

nismului crează 
istoria — scrie 
ziarul „Nepszava" despre Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S.

Orînduirea socială comunistă 
la care au visat de mult cei mai 
buni fii ai omenirii, oamenii 
muncii din întreaga lume, a în
cetat de a mai fi un vis, subli
niază ziarul. Ea se transformă 
într-o realitate a unui viitor a- 
propiat.

In felul acesta, scrie ziarul, is
toria pronunță o sentință nimi
citoare tuturor mistificatorilor în
vățăturii lui Marx-Engels-Lenin, 
tuturor revizioniștilor, oportuniș
tilor și dogmaticilor. Lupta cla
sei muncitoare, dezvoltarea Uniu
nii Sovietice și a întregului lagăr 
socialist au confirmat în mod 
strălucit forța atotbiruitoare 
ideilor mandsm-leninismului.

a

ale oamenilor muncii vietnamezi 
pe care presa din Hanoi le pu
blică în zilele Congresului. In 
scrisoarea inginerului Nguen Zui 
Bîu de la uzina mecanică din 
Hanoi, se spune: „Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. este un e- 
veniment istoric în viața ome
nirii. Uniunea Sovietică, care es
te în fruntea mișcării revoluțio
nare internaționale, constituie un 
exemplu măreț pentru lumea în
treagă".

In scrisoarea adresată ziaru
lui „Tudo Hanoi", muncitorul 
Vu Suan Ciuk, de la uzina elec
trotehnică își exprimă convinge
rea că traducerea 
gramului istoric 
aduce fericire nu 
lor sovietici, ci
muncitoare din întreaga lume.
. Medicul Dinh Yan Thang de 
la un spital din Hanoi scrie : 
„Construim cu succes socialis
mul în țara noastră. Exemplul 
Uniunii Sovietice ne întărește 
convingerea că ziua de astăzi a 
Uniunii Sovietice este ziua noas
tră de mîine".

MOSCOVA 31' (Agerpres). — 
TASS transmite :

De pe navele sovietice aflate 
în regiunea căderii rachetelor 
s-a anunțat că rachetele sovie
tice al căror program de lansare 
în regiunea Oceanului Pacific 
s-a încheiat, funcționează cu o 
precizie excepțională.

Ziarul „Krasnaia Zvezda" pu
blică în numărul său din 31 oc
tombrie un interviu acordat prin 
radio de comandantul grupului 
de nave sovietice, care, după ce 
și-au îndeplinit cu succes misiu
nea, s-au îndreptat spre țărmu
rile patriei.

„Precizia căderii rachetelor 
noastre este cu adevărat ului
toare", a declarat comandantul 
grupului de nave. Acesta este un 
fapt pe care l-am constatat per
sonal, și care este confirmat de 
aparatele de măsurat de înaltă 
precizie instalate pe bordul na
velor noastre.

Toate rachetele, a spus co
mandantul grupului de nave, du
pă ce au parcurs distanta de

----------------- O

12.000 km., au atins cu o înaltă 
pfedizie suprafața apei exact în 
punctul fixat. Noi am lucrat li
niștiți în zona stabilită : am re
cepționat rachetele exact la tâm
pul fixat și am efectuat ‘măsu
rătorile fără a ne teme că ra
chetele se vor abate de la traiec
torie.

Comandantul grupului de na
ve a informat că nave și avioa
ne americane s-au aflat în per
manentă în regiunea căderii ra
chetelor sovietice și au tinut sub 
observație navele sovietice.

Comandantul grupului de na
ve a ■ informat de asemenea că 
avioane americane zboară zilnic 
deasupra navelor sovietice la o 
înălțime primejdioasă. Avioanele 
au zburat foarte aproape de an
tene, — a precizat el.

După cum a declarat coman
dantul grupului de nave, în 
cursul cercetărilor științifice, 
navele americane manevrau în 
așa fel îneît stânjeneau activi
tatea noastră. „Dar noi am con
tinuat liniștiți să ne vedem de 
treabă", a comunicat el.

О ші ulii a [ogtmeiolițlonarllor In ffla

viitor apropiat
8 BUDAPESTA 31 (Agerpres)
8 Forumul constructorilor comu- 
o
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încredere în victoria 
comunismului

HANOI 31 (Agerpres)
Congresul al XXII-lea

P.C.U.S. sădește încredere în vic
toria 
este

al

comunismului — aceasta 
idea numeroaselor scrisori

în viață a pro- 
al P.C.U.S. va 
numai oameni- 
totodată clasei
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HAVANA 31 (Agerpres).
La Havana a fost comisă o 

nouă crimă — un grup de con
trarevoluționari a incendiat Pa
latul oamenilor muncii din Cu
ba. Datorită operativității- тіЦ- 
tiei și muncitorilor incendiul a 
fost lichidat. Totuși clădirii i 
s-au adus pagube însemnate.

Noua acțiune a contrarevolu

ționarilor a provocat indignarea 
profundă a oamenilor muncii din 
capitală și a întregului popor 
cuban.

Ca răspuns la noua provocare 
a ■ contrarevoluționarilor, poporul 
cuban își strînge și mai mult 
.•îndurile in jurul guvernului re
voluționar și Confederației revo
lt donare a oamenilor muncii.

---------- __0-------

L,a Tîrgul alimentar și de г.-’Че menajere 
de la Bruxelles pavilionul romînejc este vizitat 

de un numeros public
BRUXELLES 31 (Agerpres)
Recent a avut Ioc deschiderea 

celui de-al 32-lea Tîrg alimentar 
și de arte menajere de la Bruxel
les. Cu această ocazie, pavilionul 
romînesc a fost vizitat de minis
trul Agriculturii Belgiei, Heget. 
de reprezentanți ai cercurilor de

afaceri și ai conducerii târgului, de 
ziariști. Oaspeții at apreciat sor
timentul variat de i4nduse, calita
tea lor, ca și modul -atrăgător în 
care acestea au fost prezentate. Pa
vilionul romînesc este viz> <*t de un 
numeros public.
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